OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)
OBOWIĄZUJĄCE OD 20.11.2019 roku
DEFINICJE:
Sprzedający - Ecometal Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523491 dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 183 350,00 zł, NIP 8133696631; REGON 181152650
Kupujący – Przedsiębiorca będący stroną stosunków prawnych z Ecometal Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
Urządzenia - Oferowane przez Sprzedającego obrabiarki, w tym części zamienne i akcesoria do nich;
Oferta – propozycja zakupu Urządzenia skierowana do Kupującego;
Zamówienie – dokument zawierający szczegółowe warunki sprzedaży Urządzenia podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Kupującego;
Umowa sprzedaży – Zamówienie podpisane przez Kupującego i przyjęte przez Sprzedawcę, poprzez jego podpisanie i odesłanie do Klienta, staje się Umową na sprzedaż Urządzenia zawartą pomiędzy
Sprzedającym a Kupującym.
Strony – Strony Umowy sprzedaży i/lub Zamówienia – Sprzedający i Kupujący.

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, są integralną częścią wszystkich ofert handlowych, Umów sprzedaży oraz Zamówień, których przedmiotem są Urządzenia. Uregulowania odmienne
do OWS wymagają pod rygorem ich nieważności zgodnych oświadczeń woli Sprzedającego oraz Kupującego w formie pisemnej.
Uznanie któregokolwiek z postanowień OWS za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, nie narusza ważności i skutecznośc i pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub
bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia, które są możliwie najbliższe założeniom OWS.

1.2.
2.

ZAMÓWIENIE

2.1.

Sprzedający składa Kupującemu Ofertę na zakup Urządzenia, która stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr
16, poz. 93 ze zm.).
W przypadku akceptacji przez Kupującego Oferty, o której mowa w podpunkcie 2.1., Sprzedający w celu rozpoczęcia procedury zaw arcia Umowy sprzedaży, prześle Kupującemu Zamówienie na
Urządzenie zawierające szczegółowe warunki sprzedaży Urządzenia.
Złożenie podpisu pod Zamówieniem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Kupującego, a następnie przesłanie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany w Zamówieniu, oznacza
akceptację warunków w niej zawartych.
Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia, o którym mowa w podpunkcie 2.3. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, tj. poprzez przesłanie potwierdzenia na adres poczty elektronicznej
Kupującego wskazany w Zamówieniu.
Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia, Zamówienie staje się Umową sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego nie wywołuje żadnych skutków prawnych, w szczególności nie powstaje po stronie Kupującego żadne roszczenie związane z nie
zawarciem Umowy sprzedaży.
Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne dotyczące Urządzeń mają jedynie charakter poglądowy oraz informacyjny. Wiążące są jedynie dane i parametry techniczne
Urządzeń zawarte w treści Zamówienia.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.

CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1.

Zapłata ceny Urządzenia może nastąpić w ratach, przy czym szczegółowe zasady zapłaty ceny Urządzenia, w tym wysokość ceny Urządzenia, wysokość poszczególnych rat oraz terminy płatności,
zostaną określone każdorazowo w Ofercie oraz potwierdzone w Zamówieniu.

4.

DOSTAWA URZĄDZENIA (POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH TYPÓW URZĄDZEŃ)

4.1.

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Urządzenia w terminie oraz miejscu określonym w Zamówieniu złożonym przez Kupującego i zaakceptowanym przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem,
że bieg terminu dostawy rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem nadesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
Termin dostawy wiąże Strony pod warunkiem dokonania przez Kupującego płatności zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu. Opóźnienie płatności będzie skutkowało opóźnieniem terminu
dostawy Urządzenia.
Ze względu na transport morski, zależny od warunków pogodowych i możliwości przeładunkowych w portach, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy Urządzenia
wskazanego w zamówieniu o 14 (czternaście) kolejnych dni roboczych. W razie braku innych ustaleń, za datę dostawy przyjmuje się datę dostarczenia Urządzenia do miejsca przeznaczenia
wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu i zaakceptowanego przez Sprzedającego wskazaną w dokumentach transportowych CMR.
Urządzenie będzie opakowane do transportu kołowego/morskiego. Opakowanie będzie zabezpieczać Urządzenie przed uszkodzeniem w transporcie.
Sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie Urządzenia do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu, zaakceptowanym przez Sprzedającego i na zasadach
określonych w Zamówieniu.
Kupujący jest obowiązany sprawdzić Urządzenie w chwili jego dostarczenia do miejsca przeznaczenia wskazanego w punkcie 4 Zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia
Sprzedającemu telefonicznie i pisemnie wszelkich widocznych uszkodzeń Urządzenia lub opakowania, w którym zostało dostarczone Urządzenie oraz dostrzeżonych braków ilościowych przed
podpisaniem dokumentów przewozowych (CMR). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Urządzenia lub opakowania, w którym zostało dostarczone Urządzenie lub dostrzeżenia braków ilościowych,
dokumenty przewozowe mogą być podpisane jedynie za zgodą Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany do zamieszczenia odpowiedniej adnotacji w dokumentach przewozowych (CMR) wraz z
opisem stwierdzonych uszkodzeń/braków.
W przypadku niewykonania przez Kupującego obowiązków opisanych w podpunkcie 4.6., reklamacja Kupującego dotycząca uszkodzenia Urządzenia i braków ilościowych nie zostanie uwzględniona
przez Sprzedającego.
Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za rozładunek Urządzenia, jak również ponosi koszty związane z rozładunkiem Urządzenia.
Po dostarczeniu Urządzenia do miejsca przeznaczenia, wskazanego w Zamówieniu złożonym przez Kupującego i zaakceptowanym przez Sprzedającego, Kupujący na swój koszt i ryzyko dokonuje
rozładunku Urządzenia, zaś w przypadku Urządzenia wymagającego instalacji przez Sprzedającego, co Strony potwierdzą w Zamówieniu, Kupujący dostarczy je dodatkowo na miejsce instalacji.
Z datą dostarczenia Urządzenia do miejsca przeznaczenia, wskazanego w Zamówieniu złożonym przez Kupującego i zaakceptowanym przez Sprzedającego, na Kupującego przechodzą wszelkie
korzyści i ciężary związane z Urządzeniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, pogorszenia lub uszkodzenia Urządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5 ppkt 5.3. OWS – w przypadku Urządzenia
wymagającego instalacji przez Sprzedającego.
Dostarczenie Urządzenia na zasadach określonych w niniejszym pkt 4 OWS, o ile Urządzenie nie wymaga dalszej instalacji przez Sprzedającego, rozumiane jest jako wypełnienie przez Sprzedającego
wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży oraz potwierdzenie zgodności dostarczonego Urządzenia z Umową sprzedaży , w tym potwierdzenie kompletności zakresu dostawy zgodnie
z załącznikiem do Zamówienia.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

4.11.

5.

INSTALACJA ORAZ KOŃCOWE PRZEKAZANIE (DLA URZĄDZEŃ WYMAGAJĄCYCH INSTALACJI PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO)

5.1.

W przypadku Urządzeń wymagających instalacji przez Sprzedającego, co Strony potwierdzą w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany zapewnić umiejscowienie Urządzenia w zadaszonym
ogrzewanym pomieszczeniu, zapewniającym dodatnie temperatury przez cały okres od momentu dostarczenia Urządzenia, na zasadach określonych w pkt 4 OWS, do miejsca przeznaczenia
wskazanego przez Kupującego do czasu końcowego przekazania Urządzenia, na zasadach określonych w niniejszym pkt 5 OWS.
Strony zgodnie postanawiają, że Kupujący najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty dostarczenia Urządzenia zgłosi gotowość do instalacji Urządzenia na formularzu Wzór zgłoszenia
gotowości do instalacji będącym załącznikiem do Zamówienia.
Sprzedający zobowiązuje się do instalacji i uruchomienia Urządzenia w miejscu wskazanym przez Kupującego, zgodnie z postanowieniami OWS i w powyższym zakresie ponosi odpowiedzialność za
Urządzenie.
Sprzedający zobowiązuje się rozpocząć instalację i uruchomienie Urządzenia najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Kupującego o gotowości
Urządzenia do instalacji.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

W wypadku niemożności instalacji Urządzenia w terminie wskazanym w punkcie 6.4. powyżej ze względu na niespełnienie przez Kupującego warunków wynikających z „Instrukcji przedinstalacyjnej”,
Kupujący jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Sprzedającego wszystkich wynikłych kosztów (w szczególności: kosztów dojazdu, noclegu pracowników serwisu Sprzedającego).
Sprzedający zobowiązuje się do końcowego przekazania Urządzenia zgodnie z postanowieniami zawartymi w OWS i w takim zakresie ponosi odpowiedzialność za Urządzenie. Końcowe przekazanie
Urządzenia rozumiane jako wypełnienie przez Sprzedającego wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży oraz potwierdzenie zgodności dostarczonego Urządzenia z Umową sprzedaży
obejmuje:
a.
sprawdzenie kompletności zakresu dostawy zgodnie z załącznikiem do Zamówienia;
b.
instalację i uruchomienie Urządzenia w miejscu wskazanym przez Kupującego (bez obróbki detali), i zostanie potwierdzone raportem serwisowym.

Kupujący przed końcowym przekazaniem Urządzenia nie może samodzielnie wykonywać na Urządzeniu jakichkolwiek prac. Nieprzestrz eganie tego warunku oznacza przyjęcie Urządzenia do
eksploatacji i tym samym skutkuje uznaniem wszystkich zobowiązań Sprzedającego wynikających z Umowy sprzedaży za wykonane zgodnie z Umową sprzedaży i OWS. W takiej sytuacji Sprzedający
wystawi na rzecz Kupującego fakturę sprzedaży, na zasadach określonych w punkcie 3 OWS.
W przypadku, gdy Kupujący z powodów niezależnych od Sprzedającego nie zgłosi gotowości do instalacji Urządzenia lub nie spełni warunków wynikających z „Instrukcji przedinstalacyjnej”, pomimo
wyznaczenia przez Sprzedającego dodatkowego 14 (czternasto)-dniowego terminu, poczytuje się, że wszelkie postanowienia zawarte w Umowie sprzedaży, a dotyczące obowiązków Sprzedającego,
zostały wykonane przez Sprzedającego w dacie upływu wyżej wskazanego 14 (czternasto)-dniowego terminu, zaś Urządzenie zostało przekazane Kupującemu zgodnie z postanowieniami Umowy
sprzedaży, a Kupujący nie wnosi co do tego żadnych zastrzeżeń.
W takiej sytuacji Sprzedający wystawi na rzecz Kupującego fakturę sprzedaży, na zasadach określonych w punkcie 3 OWS.

6.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

6.1.

Kupującemu przysługuje z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyłącznie uprawnienie do żądania usunięcia wad Urządzenia na koszt Sprzedającego. Dalej idące zobowiązania i roszczenia Kupującego,
w tym odszkodowawcze, są wyłączone.
Na zasadach określonych w OWS, Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na Urządzenie, zaś Kupujący te warunki przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
Termin gwarancji jakości oraz termin odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Urządzenia są jednakowe i zostaną wskazane każdorazowo w treści Oferty, a następnie potwierdzone
w treści Zamówienia. Bieg terminu gwarancji, jak i odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Urządzenia rozpoczyna się w dacie końcowego przekazania Urządzenia zgodnie z punktem 6 OWS.
Kupującemu przysługuje z tytułu gwarancji uprawnienie do żądania usunięcia wad Urządzenia na koszt Sprzedającego. Dalej idące zobowiązania i roszczenia Kupującego, w tym odszkodowawcze,
są wyłączone.
Warunkiem udzielenia i zachowania ważności gwarancji jest zapewnienie przez Kupującego warunków eksploatacji Urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, określonymi w „Instrukcji obsługi” i
„Instrukcji przedinstalacyjnej”, wykonywanie w okresie gwarancji zaleceń Sprzedającego oraz procedur konserwacyjnych według przekazanej „Instrukcji obsługi”. Wszelkie prace operatorskie,
serwisowe i regulacje powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające zaświadczenie Sprzedającego o odbyciu odpowiedniego szkolenia.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz brak uzyskania efektywności Urządzenia powstałych na skutek: niewłaśc iwej eksploatacji, nieprzestrzegania otrzymanych instrukcji i
dokumentacji technicznych, nieprzestrzegania postanowień Umowy sprzedaży oraz nieautoryzowane wykonywanie napraw.
Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, m. in.: wkładek dociskających w zaciskach, sprężynek w oprawach narzędziowych, oleju, narzędzi, filtrów, żarówek, materiałów eksploatacyjnych,
części eksploatacyjnych optycznych i innych, których zużycie stanowi naturalny rezultat pracy Urządzenia.
Gwarancją objęte są wyłącznie Urządzenia eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zaleceniami producenta oraz Sprzedającego.
W sytuacji, gdy wykonanie naprawy Urządzenia będzie wymagało oddania Urządzenia (albo jego części) do siedziby producenta lub siedziby Sprzedającego, odmowa wydania Urządzenia (albo jego
części) będzie skutkowała zwolnieniem Sprzedającego z odpowiedzialności. Dostawa Urządzenia (albo jego części) do siedziby producenta lub siedziby Sprzedającego Urządzenia nastąpi na koszt
Sprzedającego. W przypadku uznania przez producenta, że do powstania usterki doszło na skutek winy Kupującego, w szczególności na skutek niewłaściwej eksploatacji Urządzenia, koszty naprawy
oraz transportu Urządzenia (albo jego części) do i z siedziby producenta lub Sprzedającego ponosi Kupujący.
W celu wykonania czynności wynikających z gwarancji Kupujący udostępni Urządzenie, a w szczególności części Urządzenia, które uległy awarii, pracownikom serwisu Sprzedającego. Kupujący
zapewni swobodny dostęp do Urządzenia, niezbędny do realizacji interwencji serwisowych.
W okresie gwarancji Kupujący w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia usterki, ma obowiązek pisemnego poinformowania serwisu Sprzedającego e-mailem na adres: serwis@abplanalp.pl o wykryciu
usterki. Sprzedający zobowiązuje się do podjęcia interwencji serwisowej w ciągu 72 godzin w dni robocze (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem świąt) po zgłoszeniu awarii. Usunięcie awarii nastąpi
najpóźniej w terminie 8 (ośmiu) dni roboczych (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem świąt), z wyłączeniem czasu spedycji części i materiałów w przypadku ich braku w magazynie. W przypadku
wystąpienia trudności w określeniu przyczyn awarii, Strony uzgodnią między sobą inny termin załatwienia reklamacji.
Na części wymienione w ramach napraw gwarancyjnych gwarancja wynosi 6 (sześć) miesięcy od momentu ich zainstalowania lub kończy się wraz z końcem okresu gwarancji Urządzenia, w zależności
od tego co nastąpi później.
Części, które uległy awarii i zostały wymienione w ramach napraw gwarancyjnych stanowią własność Sprzedającego.
W przypadku braku zapłaty przez Kupującego pierwszej raty ceny Urządzenia w terminie i wysokości wskazanej w Zamówieniu, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży.
W przypadku braku zapłaty przez Kupującego całości ceny Urządzenia (w tym którejkolwiek z rat) w terminach i wysokości wskazanych w Zamówieniu, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia
od Umowy sprzedaży. W takim przypadku uiszczona przez Kupującego pierwsza rata ceny Urządzenia w wysokości określonej w Zamów ieniu, nie podlega zwrotowi Kupującemu a dostarczone
Urządzenie będzie odebrane od Kupującego i dostarczone do siedziby Sprzedającego na koszt Kupującego.
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6.12.
6.13.
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7.

SIŁA WYŻSZA

7.1.

Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było
przewidzieć i im zapobiec, takie jak: wojna, stany wojenne, zamieszki, akty sabotażu, zamachy terrorystyczne, strajki oficjalnie ogłoszone przez związki zawodowe, katastrofy naturalne takie jak: silne
burze, powodzie, zniszczenia przez piorun, trzęsienia ziemi, tajfuny, sztormy i inne anomalie atmosferyczne, a także wybuchy, pożary, zniszczenia urządzeń lub instalacji, akty władzy o cha rakterze
powszechnym, embarga. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców lub podwykonawców Sprzedającego. Na wyżej opisane okoliczności Sprzedający może
powołać się także podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia.
Jeżeli okoliczności spowodowane w/w czynnikami losowymi uniemożliwiają realizację umowy w ciągu 6 (sześciu) miesięcy ponad terminy wskazane w Umowie sprzedaży, każda ze stron ma prawo
do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Bez względu na to, która strona jest dotknięta czynnikami losowymi, Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia Kupującemu wszystkich uprzednio dokonanych
płatności, które nie zostały zaangażowane w produkcję do dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, w sposób uzgodniony przez obie strony. Nie stanowią czynników losowych: braki surowcowe,
niedobory siły roboczej, zastosowanie części wadliwych i przerwy w pracy, a także okoliczności objęte polisą ubezpieczeniową zgodnie z postanowieniem Umowy sprzedaży.

7.2.

8.

KLAUZULA WŁASNOŚCI

8.1.

Dostawa Urządzenia w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) jest dokonana w chwili końcowego przekazania
Urządzenia Kupującemu.
Własność Urządzenia przechodzi na Kupującego z chwilą otrzymania przez Sprzedającego pełnej ceny za dostarczone Urządzenie, wynikającej z treści Umowy sprzedaży.
Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego, jest on zobowiązany oznaczyć Urządzenie w sposób wskazujący zastrzeżenia prawa własności na rzecz
Sprzedającego. W przypadku zajęcia Urządzenia stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, jest on zobowiązany niezwłocznie
poinformować o tym fakcie Sprzedającego.
Wyłączone zostaje uprawnienie Kupującego do zbycia na rzecz osób trzecich wierzytelności przysługujących mu od Sprzedającego.
Sprzedający wykupi polisę ubezpieczeniową od ryzyka „Ognia i innych żywiołów w pełnym zakresie” oraz od ryzyka „kradzieży z włamaniem i rabunkiem”. Ubezpieczenie jest ważne od daty dostarczenia
Urządzenia w miejsce wskazane przez Kupującego i kończy się w miesiącu przeniesienia prawa własności Urządzenia na rzecz Kupującego. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi jeden miesiąc.
Sprzedający ponosi koszty ubezpieczenia za pierwszy miesiąc. Koszty kontynuacji ubezpieczenia ponoszone przez Sprzedającego, będą refakturowane na Kupującego.
W przypadku wystąpienia zdarzenia faktycznego objętego polisami posiadanymi przez strony Umowy sprzedaży, z którym wiąże się obowiązek ubezpieczyciela do likwidacji powstałej szkody, ulegają
zawieszeniu terminy spełnienia świadczenia przez Sprzedającego w zakresie dostawy Urządzenia, jego instalacji oraz przedstawienia do odbioru przez Kupującego. Zawieszenie obejmuje okres od
dnia wystąpienia takiego zdarzenia do dnia ustania przeszkody co do spełnienia świadczenia, nie wcześniej jednak niż do dnia likwidacji szkody przez Sprzedającego lub innego ostatecznego
rozstrzygnięcia w tym zakresie. Sprzedający zobowiązany jest do dochowania należytej staranności i podjęcia niezbędnych kroków w celu jak najszybszej likwidacji szkody.
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9.

ZMIANA, ROZWIĄZANIE, WYGAŚNIĘCIE UMOWY SPRZEDAŻY

9.1.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i wygasa wraz z jej wykonaniem, tj. końcowym przekazaniem Urządzenia przez Sprzedającego Kupującemu potwierdzonym protokołem odbioru przedmiotu
Zamówienia zgodnie z punktem 6 OWS oraz zapłatą przez Kupującego całości ceny Urządzenia wskazanej w Zamówieniu, z zastrzeżeniem, że w mocy pozostają zasady odpowiedzialności Stron, w
tym postanowienia dotyczące rękojmi i gwarancji, określone w OWS.

10.

USTALENIA KOŃCOWE

10.1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.2.

Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów podpisanych przez obie Strony Umowy, które to aneksy stanowić
będą integralną część Umowy.

10.3.

W przypadku, gdy spory wynikające lub dotyczące Umowy sprzedaży nie zostaną rozstrzygnięte w sposób polubowny, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu
na siedzibę Sprzedającego.
Złożenie Zamówienia na zasadach OWS oznacza zapoznanie się i akceptację przez Kupującego OWS.

10.4.

